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 بسم اهلل الرمحن الرحيم                     

 جامعة القادسية                   
 

 

 انغـــــٛشح انزارٛخ ٔانؼهًٛــــــخ                                

 انذكزٕس / ٔعذاٌ كبظى ػجذ انحًٛذ  نالعزبر انًغبػذ                      

 

 

 البواناتىالذخصوظ

 

 / ٔعذاٌ كبظى ػجذ انحًٛذ حًٛذ انزًًٛٙ  قباالدمىالرباريىوالل

 9191/انجظشح /  محلىوتاروخىالوالدة

 انُغف  –ْٕٚخ األحٕل انًذَٛخ: انؼشاق 

   66691660سلى ْٕٚخ األحٕل انًذَٛخ 

 / يغهى الدوانظى

  دعٛخ / كهٛخ  االداسح ٔااللزظبد / عبيؼخ انمب 9660/ 96/5/  تاروخىالتطوون

 9/99/9695هغفخ يٍ عبيؼخ انكٕفخ كهٛخ اٜداة / دكزٕساِ / ف الذكادة

 / فهغفخ عٛبعٛخ  التخصصىالدقوق

 دكزٕس اعزبر يغبػذ/  اللقبىالطلمي

 0/99/9696/  تاروخىالحصولىرلىىاللقبىالطلمي

 حٙ األيٛش \ػُٕاٌ انغكٍ انُغف 

  69069616909سلى انًٕثبٚم : 

 wejdanaltamemi@gmail.comانجشٚذ االنكزشَٔٙ :  
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 /  المؤهالتىالطلموظى\التطلومى

 

ثكبنٕسٕٚط فٙ انفهغفخ / كهٛخ اٜداة عبيؼخ انكٕفخ /لغى انفهغفخ نهؼبو  (9

  9666_  9111انذساعٙ  

_  9666يبعغزٛش فهغفخ عٛبعٛخ / كهٛخ اٜداة عبيؼخ ثغذاد / نهؼبو انذساعٙ  (9

 ) ػٍ سعبنزّ انًٕعٕيخ /انذًٚمشاطٛخ سؤٚخ فهغفٛخ ( . 9669

 -9695نهؼبو انذساعٙ  \كهٛخ اٜداة عبيؼخ انكٕفخ  \فخ عٛبعٛخ دكزٕساِ فهغ (6

انؼهًبَٛخ فٙ انفكش اإلٚشاَٙ انًؼبطش ػجذ  \) ػٍ أطشٔحزّ انًٕعٕيخ  9696

 انكشٚى عشٔػ إًَٔرعب (   

 

 /  مطلوماتىوظوفوظ 

 

 ربسٚخ أٔل رؼٍٛ فٙ دٔائش انذٔنخ 

  9660 \5\5ربسٚخ انًجبششح فٙ انزؼهٛى انؼبنٙ 

 9660 \5\5انًجبششح فٙ عبيؼخ انمبدعٛخ ربسٚخ 

 

 /  المناصبىالتيىتقلدها

 

 يذٚش شؼجخ األػالو فٙ كهٛخ االداسح ٔااللزظبد فٙ عبيؼخ انمبدعٛخ . (9

 ػضٕ  نغُخ يطبثمخ االعؼبس فٙ كهٛخ االداسح ٔااللزظبد / عبيؼخ انمبدعٛخ .  (9

لزظبد سئٛظ نغُخ رذلٛك اعًبء انطهجخ فٙ عًٛغ الغبو كهٛخ االداسح ٔاال (6

 عبيؼخ انمبدعٛخ . 

ػضٕ نغُخ رذلٛك انذفبرش االيزحبَٛخ فٙ كهٛخ االداسح ٔااللزظبد فٙ عبيؼخ  (4

 انمبدعٛخ . 

 ػضٕا فٙ انهغُخ االيزحبَٛخ فٙ كهٛخ االداسح ٔااللزظبد فٙ عبيؼخ انمبدعٛخ . (5

ػضٕا نغُخ رمٛى انُزبئظ انُٓبئٛخ فٙ كهٛخ االداة لغى االعزًبع عبيؼخ  (6

 انمبدعٛخ .

 

    األلقابىالطلموظى
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 9660\9\0يذسط يغبػذ :  -9

    9696 \9 \94يذسط :  -9

 المحاضراتىالدرادوظى

 يبدح ػهى االعزًبع انزشثٕ٘ كهٛخ اٜداة عبيؼخ انمبدعٛخ  -9

 يبدح يجبدٖ انفهغفخ كهٛخ اٜداة عبيؼخ انمبدعٛخ  -9

 يبدح ػهى االعزًبع انمبََٕٙ كهٛخ اٜداة عبيؼخ انمبدعٛخ  -6

 شط لغى االعزًبع كهٛخ اٜداة عبيؼخ انمبدعٛخ اششف ػهٗ ثحٕس رخ -4

يبدح يجبدئ انذًٚمشاطٛخ ٔحمٕق اإلَغبٌ كهٛخ اإلداسح ٔااللزظبد عبيؼخ   -5

 انمبدعٛخ 

اششف ػهٗ ثحٕس رخشط لغى االلزظبد كهٛخ اإلداسح ٔااللزظبد عبيؼخ  -6

 انمبدعٛخ 

يبدح انًُطك ٔ انفهغفخ األٔسثٛخ ٔانفهغفخ انحذٚضخ ٔحمٕق اإلَغبٌ  -9

 نذًٚمشاطٛخ فٙ كهٛخ انذساعبد اإلَغبَٛخ انغبيؼخ ٔا

 يبدح حمٕق اإلَغبٌ ٔانذًٚمشاطٛخ فٙ عبيؼخ األيبو انظبدق ) ع (  -0

كهٛخ اٜداة عبيؼخ انمبدعٛخ ) لغى االعزًبع , لغى  يبدح انفهغفخ ٔانًُطك -1

            ػهى انُفظ , لغى انهغخ االَكهٛضٚخ ( .  

 
 

 /  التذكرات

 

انغٛذ ػًٛذ كهٛخ االداسح ٔااللزظبد عبيؼخ انكٕفّ . رضًُٛب ً شكش ٔرمذٚش يٍ  (9

ٔرمذٚشا ً نحضٕس٘ فٙ انُذٔاد ٔانًإرًشاد انؼهًٛخ فٙ عبيؼخ انكٕفّ كهٛخ 

 االداسح ٔااللزظبد . 

شكش ٔرمذٚش يٍ ػًٛذ كهٛخ االداة عبيؼخ انجظشح . رضًُٛب ً ٔرمذٚشا ً نحضٕس٘  (9

 خ انجظشح كهٛخ االداة . فٙ انُذٔاد ٔانًإرًشاد انؼهًٛخ فٙ عبيؼ

شكش ٔرمذٚش يٍ انٓٛئخ انضمبفٛخ انؼهٛب نًشكض انٓذٖ انضمبفٙ / انُغف االششف /  (6

 ٔرنك نزمًٛٙ ػذد يٍ انجحٕس انؼهًٛخ .

شكش ٔرمذٚش يٍ كهٛخ االداة عبيؼخ ثغذاد / رضًُٛب ٔرمذٚشا ً نحضٕس٘ فٙ  (4

 انُذٔاد ٔانًإرًشاد انؼهًٛخ . 
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ًٛبء كهٛخ اإلداسح ٔااللزظبد عبيؼخ انمبدعٛخ. ( يٍ ػ6شكش ٔرمذٚش انؼذد ) (5

رضًُٛب ٔرمذٚشا نحضٕس٘ فٙ انُذٔاد ٔانًإرًشاد انؼهًٛخ ٔانًششكخ فٙ 

 انًشالجبد االيزحبَٛخ فٙ كهٛخ اإلداسح ٔااللزظبد عبيؼخ انمبدعٛخ 

شكش ٔرمذٚش يٍ يحبفع انُغف رضًُٛب ٔرمذٚشا نحضٕس٘ فٙ انُذٔاد  (6

 بفظخ ٔانًإرًشاد انؼهًٛخ فٙ انًح

شكش ٔرمذٚش يٍ ػًٛذ كهٛخ اٜداة عبيؼخ انمبدعٛخ َظشا نغٕٓد انًجزٔنخ نمٛبو  (9

ثحًهخ رطٕػٛخ نغشط ئػذاد يٍ انشزالد ٔاألشغبس فٙ عبحخ انكهٛخ ثًُبعجخ 

 .  9690\9\99) ٕٚو انغبيؼخ ( انز٘ ئلبيزّ كهٛزُب ٕٚو انخًٛظ انًٕافك 

ٙ فٙ انُذٔح انؼهًٛخ ْٔٙ شكش ٔرمذٚش يٍ سئٛظ لغى االعزًبع ٔرنك نًشبسكز (0

ثؼُٕاٌ ) شًٕل االحذاس ثٍٛ االحزٛبط ٔانًُٓٛخ فٙ انضالصبء انًٕافك 

ٔفمب انٗ انكزبة انظبدس يٍ كهٛخ اٜداة عبيؼخ انمبدعٛخ رٔ  9691\1\95

 . 9691\99\99ثزبسٚخ  665انؼذد 

سئٛظ انغبيؼخ ٔكبنخ شكش ٔرمذٚش يٍ األعزبرح انذكزٕساِ فشدٔط ػجبط عبثش  (1

نًشبسكزٙ فٙ اػًبل انهغُخ االيزحبَٛخ انًشكض٘ ٔانفشػٛخ نهؼبو  ٔرنك

ٔفمب انٗ انكزبة انظبدس يٍ سئبعخ عبيؼخ انمبدعٛخ  9690 -9699انذساعٙ 

  . 9691\9\90ثزبسٚخ  9496رٔ انؼذد 

شكش ٔرمذٚش يٍ االعزبر انذكزٕس لظٙ ػجذ انْٕبة انغٓٛم ٔصٚش   (96

ٔفمب  ٙفٙ يحبضشاد انزؼهى اإلنكزشَٔانزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجحش انؼهًٙ نًشبسكزٙ 

 .  9696 \ 5 \ 6ثزبسٚخ  960 \ 9انٗ انكزبة انًشلى رٔ انؼذد و ٔ 

شكش ٔرمذٚش يٍ االعزبر انذكزٕس َجٛم كبظى ػجذ انظبحت ٔصٚش انزؼهٛى  (99

ٔفمب انٗ  ٙانؼبنٙ ٔانجحش انؼهًٙ نًشبسكزٙ فٙ يحبضشاد انزؼهٛى اإلنكزشَٔ

 .  9696 \ 0 \ 99ثزبسٚخ  569 \ 9ٔ  9انكزبة انًشلى رٔ انؼذد 

شكش ٔرمذٚش يٍ االعزبر انذكزٕس كبظى عجش انغجٕس٘ سئٛظ عبيؼخ  (99

 انمبدعٛخ نًشبسكزٙ فٙ يحبضشاد انزؼهٛى االنكزشَٔٙ . 

شكش ٔرمذٚش يٍ االعزبر عهًبٌ خهٛم عٕدح يذٚش دائشح سػبٚخ رٔ٘  (96

ػًم فٙ  االحزٛبعبد انخبطخ فٙ انذٕٚاَٛخ , يٍ خالل يشبسكزٙ فٙ ٔسشخ

 664يذٚشٚخ سػبٚخ االحزٛبعبد انخبطخ ٔفمب انٗ انكزبة انًشلى رٔ انؼذد 

   .  9696\9\99ثزبسٚخ 

شكش ٔرمذٚش يٍ االعزبر انذكزٕس ػالء حغٍٛ ػجذ االيٛش انشًْٛٙ ػًٛذ  (94

احًذ  \عبيؼخ انكٕفخ , نًشبسكزٙ فٙ يُبلشخ طبنت انًبعغزٛش  \كهٛخ اٜداة 
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ثزبسٚخ  4905ٔفمب انٗ انكزبة انًشلى رٔ انؼذد  \لغى انفهغفخ  \عبعى يحبٌ 

6\ 99\ 9696   

شكش ٔرمذٚش يٍ االعزبر انذكزٕس ػالء حغٍٛ ػجذ االيٛش انشًْٛٙ ػًٛذ  (95

عبيؼخ انكٕفخ , نًشبسكزٙ فٙ رمٕٚى سعبنخ انًبعغزٛش  \كهٛخ اٜداة 

) يفٕٓو انٕٓٚخ فٙ انفكش انفهغفٙ انغٛبعٙ ػُذ فزحٙ انزشٚكٙ ( انًٕعٕيخ 

ٔفمب انٗ انكزبة انًشلى رٔ  \لغى انفهغفخ  \كهٛخ االداة  \ًٕٚب ػهًٛب فٙ رم

 9699 \6 \94ثزبسٚخ  6969انؼذد 

شكش ٔرمذٚش يٍ االعزبر انذكزٕس َجٛم كبظى ػجذ انظبحت ٔصٚش انزؼهٛى  (96

 9609 \ 90انؼبنٙ ٔانجحش انؼهًٙ , ٔفمب انٗ انكزبة انًشلى رٔ انؼذد و ٔ 

نذكزٕس ػجذ انجبلٙ ثذس َبطش ػًٛذ كهٛخ شكش ٔرمذٚش يٍ االعزبر ا (99

 \انغبيؼخ انًغزُظشٚخ , نًشبسكزٙ فٙ يُبلشخ طبنت انًبعغزٛش  \اٜداة 

 \ٔفمب انٗ انكزبة انًشلى رٔ انؼذد ص  \لغى انفهغفخ  \ٔاصك حغٍ كبظى 

   9699 \1 \96ثزبسٚخ 5699

 شكش ٔرمذٚش يٍ االعزبر انذكزٕس كبظى َٕٚش كبظى انضثٛذ٘ ػًٛذ كهٛخ (90

 9699انمبدعٛخ , ٔفمب انٗ انكزبة انًشلى رٔ انؼذد انفٌُٕ انغًٛهخ عبيؼخ 

 9699 \ 99 \ 96ثزبسٚخ 

ضٛبء حغٍٛ حًٛذ ػًٛذ كهٛخ  شكش ٔرمذٚش يٍ االعزبر انًغبػذ انذكزٕس (91

 \طبنت انًبعغزٛش االيبو انكبظى ػهّٛ انغالو انغبيؼخ , نًشبسكزٙ فٙ يُبلشخ 

 599ٔفمب انٗ انكزبة انًشلى رٔ انؼذد  \االعاليٛخ لغى انفكش  \ػذَبٌ خضػم 

 9699 \99 \ 0فٙ 

 

    التألوفىوالترجمظ  

 

 كزبة : انذًٚمشاطٛخ سؤٚخ فهغفٛخ  -9

 كزبة : انؼهًبَٛخ فٙ انفكش االٚشاَٙ انًؼبطش ػجذ انكشٚى عشٔػ إًَرعب  -9

   

 

تىالتيىتخصىالمؤتمراتىالطلموظىوالندواتىوالمذاركا الذكاداتىالتقدوروظ
 / األكادوموظىوالدوراتىى
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شٓبدح رمذٚشٚخ يٍ عبيؼخ انكٕفخ كهٛخ االداسح ٔااللزظبد ٔرنك نًشبسكزٙ فٙ  (9

 .  9661أراس  90 – 99انًإرًش انؼهًٙ االٔل نهًذح يٍ 

شٓبدح رمذٚشٚخ يٍ كهٛخ االداسح ٔااللزظبد عبيؼخ انمبدعٛخ ٔرنك نًشبسكزٙ  (9

 .  9661َٛغبٌ  95ثزبسٚخ  فٙ انُذٔح انؼهًٛخ نمغى االلزظبد انًُؼمذح

شٓبدح رمذٚشٚخ يٍ يشكض انزطٕٚش انزذسٚغٙ ٔانزذسٚت انغبيؼٙ / فٙ عبيؼخ  (6

 –/ 99/6انمبدعٛخ ٔرنك نًشبسكزت فٙ دٔسح انزبْٛت انزشثٕ٘ نهفزشح يٍ 

  9661/  4/  94ٔنغبٚخ  9661

شٓبدح رمذٚشٚخ يٍ يشكض االيزٛبص انغبيؼٙ نزكُهٕعٛب انًؼهٕيبد فٙ عبيؼخ  (4

  99/5/9661انٗ  6/5/9661دعٛخ نهفزشح يٍ  انمب

شٓبدح رمذٚشٚخ يٍ كهٛخ االداسح ٔااللزظبد عبيؼخ انمبدعٛخ يٍ خالل يشبسكزٙ  (5

 فٙ لغى االلزظبد .  9696/ َٛغبٌ 95فٙ انُذٔح انؼهًٛخ انًُؼمذح ثزبسٚخ 

شٓبدح رمذٚشٚخ يٍ انًكزت االعزشبس٘ انمبََٕٙ نكهٛخ انمبٌَٕ عبيؼخ انمبدعٛخ  (6

  6/6/9696-9سح حمٕق االَغبٌ نهفزشح يٍ فٙ دٔ

شٓبدح رمذٚشٚخ يٍ كهٛخ االداة عبيؼخ انجظشح ٔرنك نًشبسكزٙ فٙ انُذٔح  (9

  4/9661/ 99انؼهًٛخ انًُؼمذح ثزبسٚخ 

شٓبدح رمذٚشٚخ يٍ كهٛخ اٜداة عبيؼخ ثغذاد ٔرنك نًشبسكزٙ فٙ انُذٔح  (0

 90/6/9696انؼهًٛخ انًُؼمذح 

داسح ٔااللزظبد عبيؼخ انمبدعٛخ ٔرنك نًشبسكزٙ شٓبدح رمذٚشٚخ يٍ كهٛخ اال (1

رحذ ػُٕاٌ 9699-4-6فٙ انُذٔح انؼهًٛخ نمغى االلزظبد انًُؼمذح ثزبسٚخ 

 انزحذٚبد ٔااليبل  -االطالػ االلزظبد٘ فٙ انؼشاق

( شٓبدح رمذٚشٚخ يٍ كهٛخ االداسح ٔااللزظبد عبيؼخ انمبدعٛخ ٔرنك نًشابسكزٙ 96

َٛغاابٌ  91-90نكهٛااخ االداسح ٔااللزظاابد نفزااشح يااٍ فااٙ انًااإرًش انؼهًااٙ انضاابَٙ 

9699. 

عبيؼاااخ انذٔناااخ  –( شااآبدح رمذٚشٚاااخ ياااٍ انًُظًاااخ انؼشثٛاااخ نهزًُٛاااخ االداسٚاااخ 99

انؼشثٛااخ ٔرنااك نًشاابسكزٙ ثٕسلااخ انؼًاام ) انؼااشة اصاء انزكزاام انزغاابس٘ انؼاابنًٙ 

إرًش ٔيُظًخ انزغبسح يمبسثاخ ٔرحهٛام يغازمجهٙ نهمٛإد ٔانحاذٔد فاٙ فؼبنٛابد انًا

اْزًبياابد انااذٔل  -انفااشص ٔانزحااذٚبد -انؼشثااٙ انغاابثغ يُظًااخ انزغاابسح انؼبنًٛااخ

 ثٛشٔد انغًٕٓسٚخ انهجُبَٛخ 96994-90 -96انؼشثٛخ خالل انفزشح 

( شاآبدح رمذٚشٚااخ يااٍ انًؼٓااذ اناإطُٙ نحماإق االَغاابٌ ٔرنااك نًشاابسكزٙ فااٙ 99

-69 -91هفزاشح ياٍ انذٔسح انزذسٚجٛخ انًزمذيخ نحمٕق االَغبٌ عبيؼخ انمبدعاٛخ ن

5-9699   
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شٓبدح يشابسكخ ياٍ يشكاض رطإٚش انزاذسٚظ ٔانزاذسٚت انغابيؼٙ فاٙ عبيؼاخ  -96

انمبدعٛخ ٚإكذ اكًم دٔسح االخزجبساد انزحظٛهٛخ انضبنضاخ انزاٙ َظًٓاب لغاى ضاًبٌ 

ٔاعزبصْااب ثُغاابػ  9699-4-5نغبٚااخ  6 -96انغاإدح ٔاالداء انغاابيؼٙ نهًااذح يااٍ 

 . 9699-5-95ٙ ف 9440ثًٕعت االيش انغبيؼٙ 

( انزٙ ألبيزٓب ٔحاذح انزؼهاٛى  LCDLاعزبص دٔسح سخظخ لٛبدح انحبعٕة )  -94

ٔنغبٚاخ  9695\6\6انًغازًش فاٙ كهٛاخ ػهإو انحبعإة ٔانشٚبضاٛبد نهفزاشح ياٍ 

99\6\9695  . 

( ٔانزاٙ َظًٓاب يشكاض انحبعإة 99اعزٛبص دٔسح انزؼهٛى االنٛكزشَٔٙ سلاى )  -95

ٔنغبٚااااخ  9696\9\9خ انمبدعااااٛخ نهفزااااشح يااااٍ ٔخااااذيبد االَزشَااااذ فااااٙ عبيؼاااا

  9696\9\9فٙ  9106اعزُبدا ئنٗ األيش انغبيؼٙ ر٘ انؼذد  9699\9\0

شٓبدح يشبسكخ فٙ ٔسشخ انؼًام االنكزشَٔٛاخ انًٕعإيخ االثؼابد االلزظابدٚخ  -96

ٔانغٕٛعزشارٛغٛخ نهًششٔع انظُٛٙ انطشٚك ٔانحضاو ٔاصبسْاب ػهاٗ انؼاشاق انزاٙ 

 .  9696 \4 \91عبيؼخ انمبدعٛخ ثزبسٚخ  داةاٜالبيزٓب كهٛخ 

رأٚٛااذ يشاابسكخ فااٙ ٔسشااخ انؼًاام االنكزشَٔٛااخ انزأٔٚاام يااٍ عااهطخ انااُض انااٗ  -99

    .   9696 \4\96انزٙ البيزٓب كهٛخ اٜداة عبيؼخ انمبدعٛخ ثزبسٚخ ٔػٙ انمبسئ 

 

 / روابطىالمواقعىالبحثوظ

Google scholar wigdan.altemeeme@qu.edu.iq 

Research gate      dae.wigdan.altemeeme 

  

 / البحوثىوالمقاالتىالمنذورة

 

  9660َشش يمبنخ ثؼُٕاٌ انحشٚخ فٙ اإلعالو فٙ يغهخ داس انحكًخ فٙ ػبو  (9

َشش يمبنخ ثؼُٕاٌ / انذًٚمشاطٛخ اإلعاليٛخ / فٙ يغهخ داس انحكًخ ػبو  (9

9660  

انزبثؼخ نغبيؼخ ػشع كزبة / ربسٚخ األفكبس انغٛبعٛخ / فٙ يغهخ انفش٘  (6

 9666( , 9( , انًغهذ )9انكٕفخ كهٛخ اإلداسح ٔااللزظبد , انؼذد ) 

َشش ثحش ثغٕاٌ / انخظٕطٛبد االلزظبدٚخ ٔانغٛبعٛخ نهحمٕق اإلَغبٌ فٙ  (4

انذٔل انؼشثٛخ / يغ ئشبسح خبطخ ئنٗ عًٕٓسٚخ انؼشاق يغهخ كهٛخ اإلداسح 

  9661 (6( انًغهذ ) 4ٔااللزظبد عبيؼخ انمبدعٛخ انؼذد )
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َشش ثحش / األعظ انؼهًبَٛخ نهفهغفخ فٙ يغهخ كهٛخ اٜداة عبيؼخ ثغذاد انؼذد  (5

 9661( 9( انًغهذ )9)

َشش ثحش / األصش انفكش٘ ٔانفهغفٙ نالثٍ حضو األَذنغٙ / فٙ يغهخ انغبيؼخ  (6

   9699( 6( انًغهذ )5كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد عبيؼخ انكٕفخ انؼذد )

هغفٙ نهحذاصخ ٔيب ثؼذ انحذاصخ / فٙ يغهخ كهٛخ َشش ثحش / ثؼُٕاٌ األصش انف  (9

 9696( 4( انًغهذ )6اٜداة عبيؼخ انجظشح انؼذد ) 

َشش ثحش / ثؼُٕاٌ لشأِ فٙ أعجبة ٔاصأس انفغبد فاٙ انؼاشاق / فاٙ يغهاخ كهٛاخ  (0

( 9انذساعااابد اإلَغااابَٛخ انغبيؼاااخ انُغاااف االشاااشف انؼاااذد ) طااافش( انًغهاااذ )

9696 

:فاٙ  فكٛاك ٔئػابدح رشكٛات فاٙ اإلطابس انفهغافٙ:ثؼُإاٌ انؼهًبَٛاخ ر َشش ثحاش (1

 96699( 4يغهخ انكهٛخ اإلعاليٛخ انغبيؼخ , انُغف االششف انؼذد )

:فاٙ يغهاخ كهٛاخ  ( َشش ثحش ثؼُٕاٌ يفٕٓو انزشثٛخ يٍ ٔعٓاخ َظاش انفالعافخ96

    9699( 9( انًغهذ )9انزشثٛخ عبيؼخ ر٘ لبس انؼذد )

اإلشاااكبنٛخ  نًغااابنخ انذًٚمشاطٛاااخ:( َشاااش ثحاااش ثؼُااإاٌ: انؼٕنًاااخ ٔطجٛؼاااخ ا99 

فااٙ يغهااخ انغااش٘ نهؼهاإو االلزظاابدٚخ ٔاإلداسٚااخ كهٛااخ اإلداسح ٔااللزظاابد  انُظشٚااخ:

  9661( 9( انًغهذ )94عبيؼخ انكٕفخ انؼذد )

أصيااخ انفكااش اإلعاااليٙ انًؼبطااش ٔحهٕنٓااب , ضااًٍ كزاابة عااإال انااذٍٚ انؼااذد  -99

     www.jekoor.comساثظ انجحش  9699( ثٛشٔد 9( انًغهذ )9)

( 5انؼٕايم انًإصشح فٙ انحاذس انزبسٚخٛاخ , يغهاخ االكابدًٍٚٛ انؼاشة انؼاذد ) -96

    www.kdmenarb.comساثظ انجحش  9699( ثٛشٔد 9انًغهذ )

َشش ثحش ثؼُٕاٌ : فهغافخ اناذٍٚ ٔانمابٌَٕ ػُاذ انغاٛذ يحًاذ يحًاذ طابدق  -94

رشااشٍٚ االٔل  \يغهااخ االطشٔحااخ ثغااذاد انؼااذد انغاابدط انغااُخ انضبنضااخ انظااذس فااٙ 

9690  . 

َشش ثحش ثؼُٕاٌ : االيبو انخًُٛٙ دساعخ فاٙ أطشٔحبراّ انضمبفٛاخ ٔانؼهًٛاخ  -95

 –ٔانغٛبعٛخ فٙ يغهخ انكهٛخ االعاليٛخ انغبيؼخ انُغف االششف انؼذد انخًغإٌ 

 .  9690االٔل كبٌَٕ  –انغُخ انضبنضخ ػششح  –انًغهذ انضبَٙ 

َشااش ثحااش ثؼُاإاٌ : رغهٛاابد فااٙ خطاابة يحًااذ اسكاإٌ انُمااذ٘ فااٙ االعااالو  -96

عبيؼااخ انمبدعااٛخ  \كهٛااخ اٜداة  \انغٛبعااٙ فااٙ يغهااخ انمبدعااٛخ نهؼهاإو االَغاابَٛخ 

 .  9690اٚهٕل  –( رًٕص  6( انؼذد )  99انًغهذ ) 

ٔ٘ فٙ يغهخ َشش ثحش ثؼُٕاٌ : لشاءح فهغفٛخ فٙ اطشٔحخ ػجذ انشحًٍ ثذ -99

 .  9696( انغُخ انشاثؼخ ػششح  59انؼذد )  \يشكض دساعبد انكٕفخ 

http://www.kdmenarb.com/
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َشش ثحش ثؼُٕاٌ: انًؼشفخ فٙ انزظٕف االعاليٙ فاٙ يغهاخ اداة انكٕفاخ ,  -90

 (  9696, انغضء انضبَٙ ) رششٍٚ االٔل  45انؼذد 

  

 

  
 


